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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
    في األغراض السلمية

في إطار برنامج األمم المتحدة   2020تقرير عن األنشطة المنفذة في عام   
   الستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ 

 مقدمة  - أوال  

بل لوصـو                                             ، إنشـا  ررنام  مـما األمم المتحدة احا ة ال ـ  61/110قررت الجمعية العامة، في قرارها   -1
جميع البلدان وجميع المنظمات الدولية وااقليمية ذات الصــــــــــــــلة إلع ول تنوال المعلومات وال دمات ال  ــــــــــــــا ية  

ــو  المتعلقة بإدارة م  اطر الكوارث، دعما لدورة إدارة الكوارث في جميع مرا لها، بأن يكون معبرا شــــــلكيا للحصــــ
ــا  المعنية بإدارة الكوارث  ــرا ارمع رةا األورــــــ ــا ية ما تجل دعم إدارة الكوارث، واكون ج ــــــ علع معلومات ف ــــــ

 في البلدان النامية.  واألورا  المعنية بال  ا ، وورةلة مي رة لبنا  القدرات وحعزاز المؤر ات، وخصوصا

ــةا، علع تن حنظر  -2 ــلمية، في دورحها ال م ــ ــا  ال ارجي في األلراة ال ــ ــت داف ال  ــ واح قت لجنة ارــ
اللجنــة ال رةيــة العلميــة والتقنيــة في التقــارار المر ليــة المتعلقــة ربرنــام  األمم المتحــدة  رــــــــــــــت ــداف المعلومــات 

ــا ية في إدارة الكوارث وا رــــتجابة في  ا ــتقبلية، مــــما ال  ــ ــلاادرط وخطع عملم الم ــ  ت الطوارئ )ررنام  رــ
 إطار رند منتظم ما رنود جدو  األعما  اتعلق ردعم إدارة الكوارث با رتناد إلع النظم ال  ا ية.

اعزز ررنام  رـــــــلاادر، الج  اندرل مـــــــما الم ـــــــؤوليات التي ي ـــــــطلع رها مكت  شـــــــؤون ال  ـــــــا  و  -3
ما تجل حوطةد التعاون الدولي  رت داف ال  ا  ال ارجي في األلراة ال لمية،  ال ارجي التابع لألمانة العامة

إدارة المعارف وابني الج ـــور رةا مقدمي المعلومات ال  ـــا ية وم ـــتعملي ال دمات في األورـــا  المعنية بإدارة 
 .الكوارث وا رتجابة في  ا ت الطوارئ، واوفر دعما ارتشاراا حقنيا للدو  األع ا 

ــرااوحـ ـــــــ  -4 ــة والعشــــــ ــي  منظمات وطنية ومقليمية مكاح  الدعم ااقليمية ال م ــــــ التابعة لبرنام    ط 1) ت ــــــ
رـلاادر. وحوفر مكاح  الدعم ااقليمية حططية إقليمية ألنشـطة ررنام  رـلاادر ما مؤرـ ـات مت صـصـة في رصـد 

 األرة والحد ما م اطر الكوارث وا رتجابة في  ا ت الطوارئ. 

لدعم ااقليمية في المؤحمرات الدولية لبرنام  رـــــــــلاادر، ومرام  رنا  القدرات ومع ات  وح ـــــــــاهم مكاح  ا -5
 المشورة التقنية والتدةيم المؤر ي. وما تنها حوفر محتوى لبوابة المعارف التابعة لبرنام  رلاادر.

 

:  ، تمي  إلع الشلكة مكتلان جدادان للدعم ااقليمي. وامكا ا طالل علع مزاد ما المعلومات علع الرابع التالي2020في عاف  ط1) 
www.un-spider.org/network/regional-support-offices . 

http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://www.un-spider.org/network/regional-support-offices
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 . 2020وات ما هجا التقرار مل صا لألنشطة المن جة في إطار ررنام  رلاادر في عاف  -6

  
   2020األنشطة المنفذة في عام  - ثانيا  

بالموارد الم صـــــصـــــة ما خال  المةزانية   2020                                                ن    ج العمل الج  امـــــطلع بم ررنام  رـــــلاادر في عاف  -7
ــا  وويانات متعاونة. وقد ن جت معظم  ــاهمات عةنية مقدمة ما دو  تع ـــــ العادية لألمم المتحدة ومتبرعات وم ـــــ

 ط.19-ب ب  جا حة مرة فةروس وورونا )كوفةد        عا ب عداألنشطة 

  حشـــــــــــــراا ال اني/ 5و 4                                                                        وع ق د اجتمال عا ب عد لمكاح  الدعم ااقليمية التابعة لبرنام  رـــــــــــــلاادر اومي  -8
. ووان ا جتمال فرصــــة للتعرا  بمكتبي الدعم ااقليمةةا الجداداا، وحقديم معلومات محدنة عا 2020نوفمبر 

 األنشطة الجاراة والمقبلة، ومناقشة الم ا ل المواميعية.

نام  رـلاادر، مـما إطار تنشـطتم المتعلقة بالدعم ا رـتشـار  التقني )انظر الق ـم تله تدنا ط،  وتوفد رر  -9
                                                                                                        بع ة ارــــــــتشــــــــاراة حقنية وا دة إلع حون ، وقدف الدعم عا ب عد إلع عدة رلدان في تفراايا وترــــــــيا وتمراكا الالحةنية  

المـطالل بأنشـطة علع الصـعةد الوطني والكارابي. ووفر البرنام  تي ـا خبرا  ارـتشـاراةا معةنةا ل ترة قصـةرة ل
 في منطوليا ورر   نكا.

وشـــــــــملت تنشـــــــــطة التوةية التي امـــــــــطلع رها ررنام  رـــــــــلاادر )انظر الق ـــــــــم با  تدنا ط  لقات عمل  -10
                                                                                                   ومؤحمرات ودورات حدرابية وفعاليات جانبية عقدت عا ب عد، و لقات درارـــية شـــلكية، وترـــهم البرنام  في تنشـــطة 

 ة التي امطلع رها الشروا . التوةية الم تل 

ــةر الوصــــــــــو   -11 ــتجابة في  ا ت الطوارئ في عدة رلدان ورول لملادرة حي ــــــــ ودعم البرنام  جهود ا رــــــــ
للجميع، المنب قة عا مة اق التعاون علع ححقةق ا رـــــــــت داف المن ـــــــــق للمرافق ال  ـــــــــا ية في  ا  وقول ووارث 

لمة اق الدولي بشـــأن ال  ـــا  والكوارث الكبرى ط، لدى ال ـــلطات طبيعية تو حكنولوجية )الج  يشـــار إليم تي ـــا ر ا
 رلدا. 12المعنية بإدارة الكوارث في 

ــاصــــــــــــــــــــة رـررـــــــــــــــم خـرا ـع الـطـوارئ  -12 ــامـ  وـومـرنـيـكـوس الـ ـــــ ــة رـرنـــــ ــدمـــــ ــل خـــــ ــامـ  حـ ـعـةـــــ ودعـم الـبـرنـــــ
(Copernicus Emergency Mapping Service ط، وخـــدمـــة ررنـــام  وومرنيكوس ال ـــاصــــــــــــــــة بـــالم ـــاطر

ط في تعقاب الفي ـانات التي نجمت عا إعصـار  Copernicus Risk and Recovery Serviceوالتعافي )
 إاتا  و تاوحا  في تمراكا الورـــطع. وممـــافة إلع ذل ، قاف ررنام  رـــلاادر رتوفةر معلومات م ـــتمدة ما ال  ـــا  

والنيجر )لواحيما   ا تياجات الووا ت الوطنية ادارة الكوارث في البلدان التي شـهدت يي ـاناتم   لتالمصـممة  
 النيجرو  لواحيما و  حون ط، وموجات ج اف )ال ــل ادور ولامبيا وموزامبةقط، و را ق لابات )وهندوراس ونيجةراا

 ط وانهيا ت ترمية )المك ي ط )انظر الق م دا  تدنا ط.هندوراسو 
  

 الدعم االستشاري التقني -ألف 

ــاراة حقنية وا دة   2020رها في عاف  شــــملت األنشــــطة الم ــــطلع -13 ــتشــ )بالح ــــور  وحدرالاإي اد بع ة ارــ
جمهوراة  و الديمقراطية الشعبية                                                                      الش صيط في حون ، وحقديم ارتشارات حقنية وعقد دورات حدرابية عا ب عد في 

 وراس.رر   نكا وهند وال ل ادور ولواحيما  ووولومبيا ومنطوليا وموزامبةق والنيجر ونيجةراا

  
 2020آذار/مارس  6-4تقنية إلى تونس، استشارية بعثة   

رنا  علع طل  الداوان الوطني للحماية المدنية في حون ، ومالتن ـــــةق معم، توفد ررنام  رـــــلاادر بع ة  -14
ــاراة حقنية إلع حون  في ال ترة ما  ــتشـــــــ ــتلانة ا تياجات البلد ييما   2020تذار/مارس  6إلع  4ارـــــــ ما تجل ارـــــــ
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اتعلق بارــت داف المعلومات ال  ــا ية في إدارة الكوارث، وم ــاعدحها علع ا رــت ادة الكاملة ما حل  المعلومات. 
                                                                                                          ون    جت اللع ة ردعم ما خبرا  ما الووالة ال  ــــا ية الجزا راة، وووالة ال  ــــا  الرومانية، ومرصــــد تنةنا الوطني، 

 وخدمة إدارة الطوارئ في ررنام  وومرنيكوس.

رت اللعـ ة رــــــــــــــت ووـا ت  كومـية، منهـا اـلداوان الوطني للحمـاـية المـدنـية وجـامعـات، والتقـت ب راق وزا -15
األمم المتحدة القطر  الج  ادعم الجهود الوطنية ادارة الكوارث. وت اطت اللع ة علما بارت داف هج  المؤر ات 

ــاحل ية لتحلةل األخطار الطبيعية في البلد. لنظم المعلومات الجطرايية ومالجهود التي حبجلها  رــــت داف الصــــور ال ــ
و  ظت اللع ة تي ــــــا تن الداوان الوطني للحماية المدنية هو جهة مأذون لها بارــــــتعما  المة اق الدولي بشــــــأن  

ح عةل خدمة ررنام  وومرنيكوس ال اصــــــــة رررــــــــم  2018ال  ــــــــا  والكوارث الكبرى، وتن البلد قد طل  في عاف 
 لفي انات.خرا ع الطوارئ ييما اتعلق با

                                             مشـــاروا ما ح ـــع مؤرـــ ـــات. وفي  لقة العمل، ق د  ف   20وشـــملت اللع ة  لقة عمل   ـــرها تك ر ما  -16
جعوا علع المشـــــاروة في  عا ررنام   إي ـــــا ي عرةالكوارث للنظرا  التون ـــــةةا المعنةةا بإدارة                                   رـــــلاادر، وشـــــ 

 التعاون رةا المؤر ات وحلاد  المعلومات الجطرايية المكانية.

  
 2020نيبال، حزيران/يونيه إلى              مقدم عن ب عد تقني استشاري دعم   

الهةوة عقدت جل ـــــة إ اطة مع الهةوة الوطنية لتن ـــــةق إدارة الكوارث المنشـــــأة  دا ا. وعززت المناقشـــــة رةا  - 17
 . 2021 ومكت  المن ق المايم التعاون في نةلا ، ومهدت الطراق تماف حقديم المزاد ما الدعم إلع البلد في عاف 

  
 2020تشرين األول/أكتوبر                                                  مقدم عن ب عد إلى جمهورية الو الديمقراطية الشعبية،تقني استشاري دعم   

ــافاناخت في ال ترة ما   - 18 ــلاادر إلع مقاطعة رـــــ تيار/مااو   15إلع   11                                                                            كان ما المقرر تن ح وفد بع ة ررنام  رـــــ
ــتشـــــار  التقني رهدف حح ـــــةا إدارة م اطر الكوارث، ونظم اانجار 2020 . ووان الطرة ما اللع ة حقديم الدعم ا رـــ

        وا  ــــعع                 ت رجوت اللع ة،  ، 19- نم نظرا لجا حة ووفةد الملكر، وا رــــتجابة في  ا ت الطوارئ، والقدرة المؤرــــ ــــية. رةد ت 
 .  ها ححقةق تهداف يمكا ما  علع نحو   عا بعد  لتن ةجها إيجاد ربةل إلع  

ــتشــــــار  حقني رييع الم ــــــتوى في  -19 ،   ــــــر  ع ــــــو 2020حشــــــراا األو /تكتومر  19وعقد اجتمال ارــــ
ــادـية والتكنولوجـية والبةوـية الـتابعـة للجمعـية الوطنـية، وـناـ    ـاكم مقـاطعـة  البرلمـان وـناـ   ر ي  اللجـنة ا قتصــــــــــــ

اح  الدعم ااقليمية رـــــافاناخت، ولةرهم ما ولار الم ـــــؤولةا. وما   ـــــر ا جتمال مم لون عا مكتبةا ما مك
 التابعة لبرنام  رلاادر، والمعهد الدولي ادارة الميا ، والمروز اآلرةو  للتأه  للكوارث.

وفي رـــياق المتابعة، رـــيجر  إعداد مقترع مشـــرول مشـــترا رةا مكاح  الدعم ااقليمية التابعة لبرنام    -20
والج اف، واانجار الملكر ما تجل التأه  رـــــــــلاادر وجمهوراة  و الديمقراطية الشـــــــــعبية لرصـــــــــد الفي ـــــــــانات  

 للكوارث، ومنا  القدرة علع الصمود لدى صطار المزارعةا.

  
 2020هندوراس، تموز/يوليه إلى كانون األول/ديسمبر إلى              مقدم عن ب عد دعم   

عقد ررنام  رـــــلاادر رـــــت  لقات درارـــــية شـــــلكية وجل ـــــات مناقشـــــة مع مو  ي معهد  ماية الطابات  -21
ــجيــــة والزراعــــة ما تجــــل التوةيــــة  ــابع لوزارة البةوــــة ومو  ي المكتــــ  الوطني لمنظمــــة األمم المتحــــدة لأللــ التــ
بالتكنولوجيات والمنتجات ال ـاحلية الجدادة لرصـد  را ق الطابات. وت ا  المشـاروون علما بالمماررـة التي توصـع 

علع رصـد حشـتت الدخان في   Sentinel-5P  رها ررنام  رـلاادر بشـأن ررـم خرا ع شـدة ا  تراق، وقدرة ال ـاحل
 الطالف الجو ، وااجرا  الج  ومعتم وولومبيا لتقةيم قارلية الططا  النلاحي للتعرة لحرا ق الطابات.
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ــار  التقني لمعهد  ماية الطابات ما خال   -22 ــتشـ ــلاادر الدعم ا رـ ــيقدف ررنام  رـ ــياق المتابعة، رـ وفي رـ
ــا  قاعدة ريانات حت ـــــما ريانات ط، وومـــــع نماذل 2020-2000عاما ) 20عا  را ق الطابات علع مدى  إنشـــ

لقــارليــة حعرة الططــا  النلــاحي لحرا ق الطــابــات في منطقتةا جطرافةتةا  ــددهمــا المعهــد، وحوفةر ررام  حــدرالــة  
 م صصة علع ارت داف هج  التطبيقات الجدادة.

  
 2020آب/أغسطس إلى كانون األول/ديسمبر ، موزامبيقإلى              مقدم عن ب عد دعم   

عقد ررنام  رلاادر وجامعة رانتا ماراا ا ححادية في البرازال )وهي مكت  دعم إقليمي حابع لبرنام  رلاادرط   - 23
ــلطات   ــاد الجواة الوطني، وال ـــــ ــلكية لمو  ي المعهد الوطني ادارة الكوارث، ومعهد األرصـــــ ــية شـــــ نالث  لقات درارـــــ

ة الميا ، ووزارة األشـطا  العامة واارـكان والموارد الما ية، والصـلة  األ مر في موزامبةق، وجامعات ما ااقليمية ادار 
ــد الج اف وررـــــــــــــم خرا ع النطاق الجطرافي  ــاحلية الجدادة لرصـــــــــــ تجل التوةية رتطبيقات التكنولوجيات والمنتجات ال ـــــــــــ

ــلطات اا  ــانات. وقدف المعهد الوطني ادارة الكوارث، وال ــ ــكان  للفي ــ ــطا  العامة واارــ قليمية ادارة الميا ، ووزارة األشــ
والموارد الما ية عرومــــا إي ــــا ية عا جهودها في مجا  رصــــد الفي ــــانات والج افل وومــــع نظاف للمعلومات عا 
ثل  المناطق القا لة وشــلم القا لةل وارــت داف تداة مشــرول مدى الم اطر في تفراايا، التابع للمعهد الوطني ادارة الكوار 

 الج اف.  والجهود التي حبجلها وزارة األشطا  العامة وااركان والموارد الما ية لرصد 

ــاد الجواة الوطني  -24 ــتراا مع المعهد الوطني ادارة الكوارث ومعهد األرصــ ــلاادر، با شــ وناقش ررنام  رــ
معلومات الجطرايية ومؤر ات تخرى منها جامعات، إنشا  فراق حقني مشترا رةا المؤر ات اروز علع حوفةر ال
 المكانية لدعم إدارة الكوارث بارت داف نظم المعلومات الجطرايية وحطبيقات رصد األرة. 

  
 2020كولومبيا، آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر إلى              مقدم عن ب عد دعم   

ــتةا ووداز  الجطرافي في وولومبيا )وهو مكت  دعم   - 25 ــلاادر ومعهد تول ـــــ إقليمي حابع لبرنام   عقد ررنام  رـــــ
رلاادرط  لقتةا درارةتةا شلكةتةا لمو  ي و دة إدارة م اطر الكوارث الوطنية ودا رة الم ح الجةولوجي في وولومبيا.  
ـــلاـادر النـتا   المهـمة التي حرحـبت علع ومـــــــــــــع منهجـية لررـــــــــــــم خرا ع   وعرة العلـما  الزا رون الـتابعون لبرـنام  رـــــــــــ

ــب   ــية التي حت ـــــــــ ــةتان  ا نهيا ت األرمـــــــــ رها الز ز ، وما انطو  عليم األمر ما ححديات. وتحا ت الحلقتان الدرارـــــــــ
 الشلكةتان تي ا فرصة لمناقشة إجرا ات التشطةل المو دة لت عةل المة اق الدولي بشأن ال  ا  والكوارث الكبرى.  

مكاح  حكنولوجيا                                                                            وماامـافة إلع ذل ، د عي ررنام  رـلاادر إلع المشـاروة في ا جتمال ال اما لرءرـا  -26
المعلومات في المؤرــــــــ ــــــــات المرحلطة بالقطال الزراعي، الج  نظمتم وزارة الزراعة والتنمية الرافية في وولومبيا.  
وقدف ت د العلما  الزا راا التابعةا لبرنام  رــلاادر عرمــا إي ــا يا عا ارــت داف حكنولوجيات رصــد األرة في 

 و را ق الطابات. القطال الزراعي، مع التروةز علع الج اف 

  
 2020غواتيماال وهندوراس في أعقاب حرائق الغابات في أيار/مايو إلى              مقدم عن ب عد دعم   

ــع رها ررنام    -27 ــة التي توصـ ــد  را ق الطابات والمماررـ ما تجل التوةية بالمنتجات الجدادة المتا ة لرصـ
ــدة ا  تراق، قاف عالم زا ر  ــم خرا ع شـ ــأن ررـ ــلاادر بشـ ــدة ا تراق  را ق الطابات في مقاطعة رـ بإعداد خرا ع لشـ

 .2020رةتةا، في لواحيما ، والمنطقة الورطع ما هندوراس في تيار/مااو 
  

 2020كانون األول/ديسمبر  ،                          مقدم عن ب عد إلى السلفادوردعم   

ــلاادر في ترمع  رنا  علع طل  المداراة الوطنية للدفال المدني التابعة لوزارة الداخلية،   -28 ــارا ررنام  رــ شــ
                                                                                                       لقات عمل نظمتها المداراة لمو  ةها في ترمعة مكاح  إقليمية. وا ـر ررنام  رـلاادر المشـاروة عا ب عد ل برا  

 ما عدة مكاح  دعم إقليمية وووا ت وطنية ادارة الكوارث في رلدان تمراكا الالحةنية.



A/AC.105/1239 
 

 

V.20-07161 5/13 

 

 2020لول/سبتمبر إلى تشرين األول/أكتوبر                                      مقدم عن ب عد إلى النيجر ونيجيريا، أيدعم   

رنا  علع طل  ما الووالة الوطنية ادارة  ا ت الطوارئ والووالة الوطنية لللحث والتطوار في مجا   -29
ــلكية لعرة موارد البرنام  وويفية دعم  ــية شــــــــ ــلاادر نالث  لقات درارــــــــ ــا  في نيجةراا، نظم ررنام  رــــــــ ال  ــــــــ

                                                                    الفي ــانات والج اف. وخال  ا جتماعات المعقودة عا ب عد، ناقشــت الووالتان حكنولوجيات ال  ــا  لجهود رصــد 
 ارت دامهما للبيانات الجطرايية المكانية ونظم المعلومات الجطرايية في مجا  إدارة الكوارث.

ــلاادر اجتماعا عبر اانترنت مع المداراة العامة للحماية المدنية في النيجر لتقديم   -30 كما عقد ررنام  رـــــــــ
ــيما رهدف المشـــــاروة في  ــتشـــــار  التقني، و  رـــ ــلاادر وتنشـــــطتم في مجا  الدعم ا رـــ لمحة عامة عا ررنام  رـــ

 تنشطة مشتروة في الم تقبل. 

  
 2020مقدم إلى منغوليا، تموز/يوليه إلى كانون األول/ديسمبر تقني استشاري دعم   

ــب  جا حة ووفةد -31 ــار  التقني التي وان ما 19-ب ــــ ــتشــــ ــي قدما في بع ة الدعم ا رــــ ــا الم ــــ ، لم ات ــــ
. ومـد  ما ذلـ ، تحـاع 2020المقرر إي ـادهـا إلع منطوليـا في ال ترة ما حموز/اوليـم إلع وـانون األو /دي ــــــــــــــمبر 
ــلاادر للووالة الوطنية ادارة  ا ت الطوارئ في منطوليا خدمات خبةر ا ــتشـــــار  وطني لمدة خم ـــــة ررنام  رـــ رـــ

 تشهر ما تجل حي ةر ارت داف المعلومات ال  ا ية في إدارة الكوارث. 

                                                                                           وخال  هج  ال ترة، ن  جت نالنة ررام  لبنا  القدرات مع م ــؤولةا ما م تله الووا ت المعنية ومكاح   -32
تشار  الوطني حعزاز منصة الرصد المقاطعات التابعة للووالة الوطنية ادارة  ا ت الطوارئ. ودعم ال بةر ا ر

اآلني لألنر والومـــــع، التي ارـــــتحدنها ررنام  األلجية العالمي والووالة الوطنية ادارة  ا ت الطوارئ. ورـــــاعد 
ال بةر ا رـتشـار  تي ـا الووالة الوطنية ادارة  ا ت الطوارئ ييما اتعلق بكيفية الحصـو  علع صـ ة م ـتعمل 

 شأن ال  ا  والكوارث الكبرى. مأذون لم للمة اق الدولي ب 

، قدمت الووالة الوطنية ادارة  ا ت الطوارئ ومرنام  رــلاادر 2021متواصــل في عاف دعم ومهدف حوفةر  - 33
 اانترنت.   مقترع مشرول إلع مكت  المن ق المايم بشأن نظاف معلومات وطني متكامل بشأن الكوارث علع شلكة 

  
 2020من تشرين الثاني/نوفمبر اعتبارا سري النكا،  إلىمقدم تقني استشاري دعم   

، تنشـأ ررنام  رـلاادر ومروز إدارة الكوارث في رـر   نكا لو ة متابعة للمعلومات الجطرايية 2019في عاف   - 34
، يمكا دعمها ربيانات رصـــــــد 2030- 2015المكانية ححدد مؤشـــــــرات إطار رـــــــةندا  للحد ما م اطر الكوارث لل ترة 

  نكا.  رة وحقوف رتجميع مصادر البيانات الر ي ية المتا ة للعموف وداخل الووا ت الحكومية في رر  األ 

، تحاع ررنام  رــــــلاادر للمروز خدمات خبةر ارــــــتشــــــار  وطني لمدة خم ــــــة تشــــــهر. 2020وفي عاف  -35
قليمي مقر  في رــر   نكا.  واعمل ال بةر ا رــتشــار  مع المروز والمعهد الدولي ادارة الميا ، وهو مكت  دعم إ

وما المتوقع تن اؤد  هـجا التعـاون إلع إنشــــــــــــــا  محتوى ريـاـنات في لو ـة متـابعـة المعلومـات الجطراييـة المكـانيـة 
 وحي ةر رصد تهداف إطار رةندا .

  
 2020آذار/مارس  11-9في تونس،  تدريب على رسم خرائط الفيضانات باستخدام البيانات الرادارية  

ارت داف المعلومات  في  بطرة دعم الداوان الوطني للحماية المدنية في حون  ولةر  ما الووا ت الحكومية  - 36
تذار/مارس. وتررزت   11إلع   9ال  ــــا ية في إدارة الكوارث، نظم ررنام  رــــلاادر دورة حدرابية في حون  في ال ترة ما 

ــاحلية وأدوات  ح اذ القرار في إدارة الم اطر والكوارث.  الدورة التدرابية ته  ــعار عا ب عد والبيانات ال ـ ــتشـ                                                                                                مية وفا دة ا رـ
مشــاروا، بالملادئ األرــارــية للرادار ذ  ال تحة ا صــطناةية، وقاموا    12وجرى حعرا  المشــاروةا في الدورة، وعددهم 
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  Sentinel-1نات ما خال  البيانات الراداراة لل ــاحل  رتطبةق المماررــة الموصــع رها ييما اتعلق رررــم خرا ع الفي ــا 
 األورومية.  لتطبيقات الرصد التابعة لووالة ال  ا    Sentinelبارت داف منصة  

  
 ، نيجيريا   أجل   من   الرادارية باستخدام البيانات                                         تدريب عن ب عد على رسم خرائط الفيضانات    

 2020  سبتمبر / أيلول   23- 21

ما تجــل حعزاز قــدرة الووــالــة الوطنيــة ادارة  ــا ت الطوارئ في نيجةراــا علع ارــــــــــــــت ــداف المعلومــات  -37
ال  ـــا ية في التصـــد  للفي ـــانات في البلد، نظم ررنام  رـــلاادر دورة حدرابية علع اانترنت بشـــأن ررـــم خرا ع 

في محرا لولل إارث   Sentinel-1الفي ـــــــانات بارـــــــت داف الصـــــــور الراداراة المتحصـــــــل علةها ما ال ـــــــاحل  
(Google Earth) و  ــر الجل ــات ال الث، التي ارــتطرقت ول منها رــاعتةا، مو  و الووالة الوطنية ادارة .

  ا ت الطوارئ والووالة الوطنية لللحث والتطوار في مجا  ال  ا . 
  

 ، النيجر لأج من باستخدام البيانات الرادارية                                      تدريب عن ب عد على رسم خرائط الفيضانات   
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  27و 26

ما تجل حعزاز قدرة المداراة العامة للحماية المدنية في النيجر علع ارــت داف المعلومات ال  ــا ية في  -38
ــانات  ــم خرا ع الفي ــ ــأن ررــ ــلاادر دورة حدرابية علع اانترنت بشــ ــانات في البلد، نظم ررنام  رــ ــد  للفي ــ التصــ

ــل  ــا ما ال ـــــــــــــــــاحـ ــة المتحصـــــــــــــــــل علةهـ ــداف الصــــــــــــــور الراداراـ ــارــــــــــــــت ـ ــل إارث في محر  Sentinel-1بـ ا لولـ
(Google Earth) وخال  التدرا ، جرى حعرا  المشـاروةا بالملادئ األرـارـية لالرـتشـعار عا ب عد بارـت داف .                                                                               

ــات  الة م تارة،  ــع رها، وقاموا رلحث العملية ما خال  درارــ ــة الموصــ ــت داف المماررــ الرادار، وحعلموا ويفية ارــ
  را ع للفي انات.وعرموا النتا   ما خال  نظم المعلومات الجطرايية و

  
 أنشطة التوعية والربط الشبكي -باء 

ال ص هجا الق ـــم: )تط ال عاليات التي نظمها تو شـــارا في حنظيمها ررنام  رـــلاادرل و)بط م ـــاهماحم  -39
                                                          في ال عاليات التي ن ظ  مت بملادرة ما منظمات شراكة م تل ة.

  
 اشترك في تنظيمهاالفعاليات التي نظمها برنامج سبايدر أو  -1 

 2020شباط/فبراير  20-18إقليمي للمنطقة القاحلة في غرب آسيا، في اسطنبول، تركيا، تدريب   

ــت ــداف  - 40                                                                                               ن ظ م ررنــام  دولي في حرويــا لبنــا  القــدرات المتعلقــة بمكــافحــة الكوارث في المنــاطق القــا لــة بــارـــــــــــ
ة حعزاز ارــــــت داف المعلومات ال  ــــــا ية في إدارة الكوارث في  التكنولوجيات ال  ــــــا ية والجطرايية المكانية، وذل  بطر 

لرب ترــــيا. وارــــت اد هجا النشــــا  ما الم ــــاهمات التقنية والمالية التي قدمتها جامعة دلتا الحكومية، وهي مكت  دعم 
 رلدا.  11مشاروا ما    22إقليمي حابع لبرنام  رلاادر في الو يات المتحدة األمراكية. و  ر التدرا  ما مجموعم 

  
 برنامج سبايدر حول موضوع "المنتجات والخدمات الساتلية الجديدة  في إطارحلقة دراسية شبكية   

 2020حزيران/يونيه  10في مجال إدارة حرائق الغابات"، 

ردعم ما ت د العلما  الزا راا، نظم ررنام  رــــــــــلاادر  لقة درارــــــــــية شــــــــــلكية دولية للتوةية بالمنتجات  -41
وال دمات الجدادة لررـــــــــــم خرا ع شـــــــــــدة ا تراق  را ق الطابات. وحناولت الحلقة الدرارـــــــــــية ارـــــــــــت داف المنتجات 

لبيانات التشـــــطةلية ومجموعات ا  GOME-2و  Sentinel-5Pوال دمات بارـــــت داف تجهزة ارـــــتشـــــعار ال ـــــاحلةا 
في التطبيقات في مجا  نظم إدارة  را ق الطابات ورصــــــــدها، بطرة   Copernicusالحدا ة ال اصــــــــة ربرنام  
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إعداد خرا ع  را ق الطابات بارـت داف  لو  رـحارية والرصـد الجو  لالنلعانات الناحجة عا الحرا ق. وشـارا في 
 تمراكا الالحةنية ووجل  ما تلمانيا والهند ومرلانيا. مشارا ما رلدان 200هج  الحلقة الدرارية تك ر ما 

  
بشأن موضوع "حلول فضائية إلدارة المخاطر             عقد عن ب عد برنامج سبايدر  في إطاردولي خبراء اجتماع   

 2020تموز/يوليه  2 -حزيران/يونيه  30والكوارث في أفريقيا"، 

                                                                        رــلاادر مع مروز ارــتشــعار رــطح األرة عا ب عد التابع لجامعة رون )وهو مكت  دعم شــارا ررنام   -42
                                                                                                    إقليمي حابع لبرنام  رـــــلاادرط في عقد اجتمال خبرا  دولي عا ب عد. وحناو  ا جتمال دور حكنولوجيات ال ـــــواحل 

التي حطر ها والتطبيقات الجدادة التي ارـــــــــتحدنتها األورـــــــــا  المعنية بال  ـــــــــا  في مجا  التصـــــــــد  للتحديات  
مشـــــــاروا ما ووا ت إدارة الكوارث وووا ت ال  ـــــــا   60األخطار الطبيعية في تفراايا. ومـــــــم ا جتمال نحو 

ولةرهـا ما الووـا ت الحكوميـة والجـامعـات ما نمـانيـة رلـدان تفراايـة، وعـدة ويـاـنات ـحابعـة لألمم المتحـدة، وخبرا  
ــلاادر، والمروز ااقليمي األفراقي لتدرا  علوف وحكنولوجيا ما عدد ما مكاح  الدعم ااقليمية التابعة لبرنام   رـ

 باللطة اانكلةزاة، وخبرا  ما مؤر ات في رلدان تخرى. -ال  ا  

ــيع   - 43                                                                                     وح ــــــــــما اجتمال ال برا  المنعقد عا ب عد نالث جل ــــــــــات ع قدت علع مدى نالنة تياف بشــــــــــأن موامــــــــ
 رص والدروس الم ـــــت ادة ، و حكامل مصـــــادر البيانات الدانامية   حكنولوجيات ال  ـــــا  ما تجل نظم اانجار الملكر: ال 

في نظم دعم اح اذ القرار في  ا ت الكوارث  و الم ـــــــــــــار الال ق: ا رـــــــــــــت ادة ما قوة مصـــــــــــــادر البيانات الدانامية  
ــية األورومية رتن ةج دورة حدرا  ــتروة التابع للم ومـــــ ــافة إلع ذل ، قاف مروز اللحوث المشـــــ ــأن  المتكاملة . وماامـــــ بية بشـــــ

 ارت داف النظاف العالمي للتوةية بأ وا  الفي انات، وهو حطبةق علع شلكة اانترنت اوفر حنبؤات اومية بالفي انات.  

  
 بشأن موضوع               عقد عن ب عد  برنامج سبايدر    في إطار   الكاريبي و   الالتينية إقليمي ألمريكا  خبراء  اجتماع    

 24- 22"حلول فضائية للحد من مخاطر الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ في أمريكا الالتينية"،  
 2020أيلول/سبتمبر  

ــلاادر وترمعة مكاح  دعم إقليمية )األرجنتةا والبرازال ووولومبيا والمك ـــي ط في حنظيم   -44 شـــارا ررنام  رـ
ــا   ــتحدنتها األورـ ــاحلية والتطبيقات الجدادة التي ارـ                                                                                                        اجتمال خبرا  إقليمي عا ب عد لمعالجة دور التكنولوجيات ال ـ

ــد  للتحديات التي حطر ها األخطا ــا  في مجا  التصــــــ ر الطبيعية في تمراكا الالحةنية والكارابي.  المعنية بال  ــــــ
ــر ا جتمال نحو  ــا  ولةرها   70شــــ ص ما  والي  200و  ــ ووالة ما ووا ت إدارة الكوارث وووا ت ال  ــ

رـلدا، والعـدـاد ما وـياـنات األمم المتحـدة، وخبرا  ما المروز ااقليمي  15ما الووـا ت الحكومـية والجـامعـات ما 
ــات إقليمية، منها النظاف  لتدرا  علوف وحكنولوجيا ــ ــــــــ ــا  في تمراكا الالحةنية والكارابي، وخبرا  ما مؤرــــــــ ال  ــــــــ

 التكاملي ألمراكا الورطع ومروز حن ةق الوقاية ما الكوارث الطبيعية في تمراكا الورطع.

وقـدف مم لون عا مكـاـح  الـدعم ااقليمـية الـتابعـة لبرـنام  رـــــــــــــــلاـادر والووـا ت الوطنـية ادارة الكوارث  -45
                                                                       وووا ت ال  ا  والمنظمات ااقليمية عروما إي ا ية، وع قدت جل ات للمناقشة.

واح ق المشــاروون علع مــرورة مواصــلة اا اطة علما بالتطورات التي  ققتها مؤرــ ــات تمراكا الالحةنية في   - 46
 د التصد  للكوارث. مجا  ارت داف حكنولوجيات ال  ا  وفي إنشا  فراق حقني إقليمي ما المهنةةا لإلرهاف في جهو 

  
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  5و 4سنوي مع مكاتب الدعم اإلقليمية، اجتماع   

ــلاادر المنعقد عا ب عد  -47 ــر اجتمال مكاح  الدعم ااقليمية التابعة لبرنام  رـــــ مكتلا ما مكاح   18                                                                         ـــــ
م ـــــــتكملة عا األنشـــــــطة الجاراة  الدعم ااقليمية. وارـــــــتحدث مكتلان جدادان للدعم ااقليمي، وقدمت معلومات
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والمقبلة. ونوقش عدد ما الم ــــــا ل الموامــــــيعية، منها مشــــــاروة الم ــــــتعملةا النها ةةا، والشــــــمو  الجن ــــــاني، 
 وممكانية التعاون رةا مكاح  الدعم ااقليمية. 

  
 مؤتمر األمم المتحدة الدولي المعني باستخدام التكنولوجيات الفضائية في الحد من مخاطر الكوارث   

حول موضوع "الدروس المستفادة خالل الحالة غير المسبوقة المتعلقة بالجائحة"، فعالية عبر اإلنترنت، 
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  25و 24

ــا -48 ــالنظر إلع التـــدارةر المت ـــجة لكلح جـ ــا ت إدارة الكوارث إلع 19- حـــة فةروس ووفةـــدبـ ، ححتـــال ووـ
معلومـــات دةيقـــة عا الم ـــاطر واألخطـــار واانـــجار الملكر بـــالكوارث المقبلـــة ما تجـــل الح ـــا  علع رــــــــــــــالمــة 

 المجتمعات المحلية والت طيع لالرتجابة ال عالة في  ا ت الطوارئ.

رــــــــت داف التكنولوجيات ال  ــــــــا ية في الحد ما ووان مومــــــــول مؤحمر األمم المتحدة الدولي المعني با -49
م اطر الكوارث هو  الدروس الم ــت ادة خال  الحالة لةر الم ــبوقة المتعلقة بالجا حة ل وارــتكشــه المؤحمر حل  

 الدروس ما خال  ارت داف األدوات ال  ا ية والمعلومات الجطرايية المكانية. 

  ارــــــتمر لةومةا، ردعم ما مكت  األمم المتحدة للحد وشــــــارا ررنام  رــــــلاادر في حنظيم المؤحمر الج -50
 منظمات. 110رلدا، يم لون تك ر ما  50تش اص ما  204ما م اطر الكوارث، و  ر  

  
 دورة إلكترونية مفتوحة حاشدة بشأن التطبيقات الجغرافية المكانية إلدارة مخاطر الكوارث   

يا ال  ـــــــــا  آلرـــــــــيا والمحيع الهادئ دورة إلكترونية  تعد ررنام  رـــــــــلاادر ومروز حدرا  علوف وحكنولوج -51
م تو ة  اشـــــــــــــدة بشـــــــــــــأن التطبيقات الجطرايية المكانية ادارة م اطر الكوارث. وهو ررنام  حدرا  مجاني علع 
اانترنــت اتحكم الم ــــــــــــــتعمــل في وحةرحــم، وهو متــاع لجميع الرالبةا في حعزاز قــدراحهم في مجــا  ارــــــــــــــت ــداف 

 المكانية وحكنولوجيات رصد األرة في إدارة م اطر الكوارث.  التكنولوجيات الجطرايية

حشـــــــــــــراا   13جل ــــــــــــــة. ومـدتت الـدورة في  20منظمـة في حقـديم  12خبةرا ما  18ورــــــــــــــاهم مـا مجموعـم  - 52
  حشــــــــــــــراا الـ اني/ 30و ـلت م تو ـة  تع  –الةوف اـلدولي للحـد ما م ـاطر الكوارث  وهو  –   2020تكتومر األو / 

 رلدا. 140مشارا ما  والي  34 000دورة تك ر ما نوفمبر. وقد التحق بال

  
 تنظيم المبادرات والفعاليات والحلقات الدراسية الشبكية األخرى أو اإلسهام فيها -2 

                                                                                              قدف ررنام  رلاادر الم اهمات التالية في ال عاليات التي ن ظ  مت بملادرة ما منظمات شراكة م تل ة: -53

ا رــــــــــــــتعراة ا رــــــــــــــتراحيجي للم طع األولي للجـنة ال برا  المعنـية بإدارة الم ــــــــــــــاهمـة في  )تط 
 المعلومات الجطرايية المكانيةل

الم ــــاهمة في ا رــــتراحيجية الجطرايية المكانية لشــــلكة األمم المتحدة الجطرايية المكانية، التي  )بط 
 ان قها مكت  حكنولوجيا المعلومات وا حصا تل

ــية ال )لط  ــحة  الحلقة الدرارـ ــا  ما تجل الصـ ــأن ال  ـ ــلكية بشـ ، التي نظمها (Space4Health)شـ
 ل2020تيار/مااو  14مكت  شؤون ال  ا  ال ارجي، 

ــأن الكوارث والتراث العالمي مع التروةز علع األوموة، نظمها مروز  )دط  ــلكية بشــــ ــية شــــ ندوة درارــــ
للترميــة والعلم وال قــافــة )الةون ــــــــــــــكوط،   ترــــــــــــــيــا والمحيع الهــادئ، ما ال وــة ال ــانيــة، التــابع لمنظمــة األمم المتحــدة

 ل2020تيار/مااو  22
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 لقة درارــــــية شــــــلكية بشــــــأن المدخالت ال  ــــــا ية لإلنجار الملكر بالجراد وجهود التأه  لم،  ط)ه 
 ل2020 زاران/اونيم  12نظمها مكت  شؤون ال  ا  ال ارجي، 

للحا ت اان ـــــــانية ما خال  حكنولوجيا ندوة درارـــــــية شـــــــلكية بشـــــــأن النهوة با رـــــــتجابة  )وط 
 ل2020حموز/اوليم  2ال  ا ، نظمها المنتدى العالمي للعمل اان اني، 

نظمها المروز ال اص معلومات هامة قبل وقول األزمات،  -رصـــــــــــد األرة بشـــــــــــأن  فعالية  )زط 
 ل2020حموز/اوليم  5للحوث الكوارث التابع لجامعة جواهر    نهرو، الهند، 

التدرا  ال الث للمدرمةا في مجا  رصـــــــــد إطار رـــــــــةندا  و  ـــــــــاب ال  ـــــــــا ر الناجمة عا  )عط 
 ل2020حشراا األو /تكتومر  29الكوارث، الج  نظمم مكت  األمم المتحدة للحد ما م اطر الكوارث، 

ــا  أللراة  ) ط  ــ ةر حطبيقات ال  ــــــ ــأن  ح ــــــ ــا بشــــــ ــتروة رةا األمم المتحدة والنم ــــــ الندوة المشــــــ
 ل2020تالو /ربتمبر  2ما تهداف التنمية الم تدامة: العمل المناخي ،  13 الهدف

ــا  ال ارجي،  ) ط  ــؤون ال  ــــــ ــا  العالمي، الج  نظمم مكت  شــــــ ــراا األو / 7منتدى ال  ــــــ  حشــــــ
 ل2020تكتومر 

 لقة عمل بشــــــــــأن ال  ــــــــــا  ما تجل الصــــــــــحة الجوية، نظمتها ووالة ال  ــــــــــا  األورومية،  )اط 
 ل 2020حشراا ال اني/نوفمبر  3

مؤحمر مكت  شــؤون ال  ــا  ال ارجي بشــأن قانون ال  ــا   و  مومــول  الق ــايا الناشــوة  ) ط 
 .2020وانون األو /دي مبر  9منظورات الدو  األفرااية ،  -في قانون وريارات ال  ا  

  
 إدارة المعارف   -جيم 

ميع المنهجي والمتواصــــــــل حندرل إدارة المعارف في صــــــــميم تنشــــــــطة ررنام  رــــــــلاادر. فما خال  التج -54
بحوزة األفراد والمؤرـــ ـــات ما معارف وما موارد متا ة، اهدف ررنام  رـــلاادر إلع نقل الدروس الم ـــت ادة  لما

ومرراز ا رتكارات و  ز المماررــات التعاونية. وحشــمل األورــا  المن رطة في مجا  عمل ررنام  رــلاادر جهات 
 ت الكوارث والمت صــصــةا في م اطر الكوارث ومقرر  ال ــيارــات فاعلة م تل ة و ةرة، ح ــم الم ــتجةبةا لحا

                                                                       وخبرا  ا رتشعار عا ب عد وموفر  حكنولوجيا ال  ا  واألكاديمةةا واللا  ةا.

  
 بوابة المعارف -1 

إ دى دعا م البرنام ، إذ ح ت ي    (www.unspider.org)حشكل روابة المعارف التابعة لبرنام  رلاادر   - 55
معلومات عا جميع األنشــــطة التي ي ــــطلع رها البرنام  واألورــــا  المعنية بإدارة الكوارث وا رــــتجابة في  ا ت  

، ارح ع  2020 تواصـال منج حدشـةنها. ف ي عاف الطوارئ واألورـا  المعنية بال  ـا . وشـهد عدد زا ر  البوابة ازديادا م 
  40  000إلع  والي   30  000في الما ة حقرالا، ما  30متورـــــــــع عدد الزاارات الشـــــــــهراة لبوابة المعارف رن ـــــــــلة 

رـند. وما األرواب  9 100، ما المتوقع تن ازداد عـدد رنود المحتوى إلع تك ر ما 2020زـاارة. ومحلو  نهـاـية عـاف 
 ما اامافات ترواب األخلار وال عاليات ومصادر البيانات والمؤر ات.  التي حشهد تعلع ن   

                                                                                       ومغية حمكةا جمهور تورــــــع ما الوصــــــو  إلع المعلومات، تنشــــــأ البرنام  وشــــــرواء  إجرا ات حدر جية،  -56
                                                                                               ح عر  ف بالمماررــات الموصــع رها. وقدمت لجنة بحوث ال  ــا  والطالف الجو  العلو  في باك ــتان، وهي مكت  

 إقليمي حابع لبرنام  رلاادر، مماررة موصع رها في مجا   رصد م اطر الج اف وحقةيمها . دعم

http://www.unspider.org/
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وارــتحدث البرنام  مماررــة موصــع رها بشــأن ارــت داف الصــور الراداراة المتحصــل علةها ما ال ــاحل  -57
Sentinel-1   لتقةيم شـدة الفي ـانات بارـت داف تداة محرا لولل إارث(Google Earth)  ومماررـة ال ـحارية ،

موصــع رها بشــأن الكشــه عا األمــرار الناجمة عا الز ز  في المناطق الح ــراة بارــت داف الصــور الراداراة 
                                                      ، ومماررـــــة موصـــــع رها بشـــــأن إدمال ريانات ا رـــــتشـــــعار عا ب عد Sentinel-1المتحصـــــل علةها ما ال ـــــاحل  

ــانات المتكررة والبنع التحتية والظروف ا جتماةية   ــت داف ررامجيات م تو ة المتعلقة بالفي ــــــ ــادية بارــــــ وا قتصــــــ
 المصدر متا ة مجانا بطرة دعم جهود الوقاية والتأه . 

وارــتحدنت صــيطة إمــايية ما المماررــة الموصــع رها بشــأن رصــد الج اف بارــت داف مؤشــرات الططا   -58
 النلاحي لتي ةر ارت دامها في إطار الحلو  ال حارية.

ات ما المعلومات األرــارــية عا ويفية ارــت داف التكنولوجيات ال  ــا ية  ونشــر ررنام  رــلاادر نالث صــ ح  - 59
                                                                                                       في التصــد  ألخطار معةنة، ون شــرت م ــا ل حقنية ذات صــلة بشــأن حطبيقات البيانات المتعلقة بالشــهر المعني بعنوان  

data applications of the month   البنية التحتية  باللطتةا اانكلةزاة واارـــــــــــــلانية، وحناولت يي ـــــــــــــان األنهار، و
 للبيانات ال  ا ية، ومدارة البيانات الجطرايية المكانية، والتعلم اآللي في مجا  الكشه عا الفي انات. 

ونشـر ررنام  رـلاادر تي ـا صـ حات ما المعلومات األرـارـية عا مومـوعي  نظم اانجار الملكر  و األمم   - 60
ــلكة الدولية لإلنجار ب طر الكواكلات والملادرة الدولية   المتحدة واانجار الملكر ، إلع جان  صـــــ حات م صـــــصـــــة للشـــ

ر عدد ما   كايات الم ـــت دم  ةا  بم ـــاعدة ما شـــروا  ررنام  رـــلاادر،                                                                بشـــأن طق  ال  ـــا . وممـــافة إلع ذل ، ن شـــ 
 عا مواميع منها قارلية  دوث ا نهيا ت األرمية، ونمججة الفي انات، ورصد األنشطة البروانية. 

                                                                                             وم جلت جهود ادرال محتوى إمـــافي في الن ـــ تةا ال رن ـــية واارـــلانية لبوابة المعارف التابعة لبرنام    -61
 ارات إلع الن  ة اارلانية زاادة وبةرة مقارنة بال نوات ال ابقة.رلاادر. ونتيجة لجل ، زاد عدد الزا 

وحي ــــــــةرا  كتشــــــــاف المحتوى ذ  الصــــــــلة علع روابة المعارف ال اصــــــــة ربرنام  رــــــــلاادر وحشــــــــجيعا  -62
للم تعملةا علع ارتكشاف الص حات ذات الصلة، جرى حح ةا هيكل المعلومات في الموقع الشلكي ما خال  

 يشمل ن   األخطار الطبيعية، وحكنولوجيات ال  ا ، وتنشطة ررنام  رلاادر.  رمع المحتوى الج 

ــطة مكاح  الدعم  -63 ــالت المتا ة علع روابة المعارف المتعلقة بأنشــــــ ــلاادر الوصــــــ ا ررنام  رــــــ ــ                                                                                      كما   ــــــ
 ااقليمية واألخطار التي حتصدى لها. 

  
 استخدام الحلول السحابية -2 

نولوجيا المعلومات لدى ووا ت الحماية المدنية، وما لو ظ تننا  تنشــــــــــطة الدعم نظرا إلع محدودية موارد حك  - 64
ا رــــتشــــار  التقني، زاد ررنام  رــــلاادر ما ارــــت داف الحلو  ال ــــحارية في إطار نظاف المعلومات الجطرايية المكانية.  

ــت ـداف النظم االكترونـية مـ ل محرا لولـل إارث  في الممـاررــــــــــــــات   (Google Earth)وما األم ـلة علع ذـل  ارـــــــــــ
 الموصع رها، والتروا  للنظم الم تندة إلع اانترنت تننا  تنشطة الدعم ا رتشار  التقني وتنشطة التواصل.  

ــلاادر بانتظاف بمنصــــــــــة وومرنيكوس المعنية بالبيانات وارــــــــــتطال  البيانات  -65 وا ــــــــــتعةا نظاف رــــــــ
(Copernicus Data and Exploitation Platform) ــأها ــا  الجو . وحتيح   التي تنشــــ المروز األلماني لل  ــــ

ــلاادر  ــلة ال ــــحارية التي ي ــــت دمها ررنام  رــ ــتشــــعار عا ب عد وموارد الحورــ                                                                                               المنصــــة الوصــــو  إلع ريانات ا رــ
                                                                            لمعالجة ريانات ا رتشعار عا ب عد ما تجل دعم الدو  األع ا  تننا   ا ت الطوارئ.
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 الدعم المقدم في حاالت الطوارئ   -دال 

ي ــر ررنام  رــلاادر، مــما نطاق تنشــطتم، ح عةل المة اق الدولي بشــأن ال  ــا  والكوارث الكبرى في  -66
 :المنارلات األرمع التالية

  حموز/ 2نيابة عا دا رة إدارة الكوارث في ميانمار ب ــب  انهيا  ترمــي في منجم لليشــم في   )تط 
 ش صال 180مقتل تك ر ما اوليم تر ر عا 

ــابـــة عا وزارة الزراعـــة والموارد الطبيعيـــة في ال ــــــــــــــودان في  )بط   ، 2020تب/تل ــــــــــــــط   8نيـ
ــبوقة التي تودت بحياة تك ر ما  ــدادة لةر الم ــــ ــانات الشــــ ــرر منها تك ر ما  150عق  الفي ــــ ــا وح ــــ ــ صــــ شــــ

 ش صل  875 000

ح ــــــــــــــببـت األمطـار الطزارة في ،  ةـث نيـابـة عا المـداراـة الوطنيـة للـدفـال المـدني في النيجر )لط 
شـــــ صـــــا وحشـــــراد   45 دوث يي ـــــانات وارـــــعة النطاق علع طو  نهر النيجر، مما تودى بحياة ما   يقل عا 

 ش ص في مناطق م تل ة، منها نيامي وحةندا ودي ا وماليارا وحاهوا ومنجي ودولوندوحشيل   225 000تك ر ما 

المدنية وووالة ال  ـــــــا  المك ـــــــيكية ب ـــــــب  الفي ـــــــانات نيابة عا النظاف ا ححاد  للحماية   )دط 
العاحية في منطقة حابارــــــكو. ومدتت الفي ــــــانات في نهاية حشــــــراا األو /تكتومر وارــــــتمرت  تع نهاية حشــــــراا  

 .2020ال اني/نوفمبر 

ــاعدة  -67 ــا  ومنظمات طلبت م ـ ــا ية ودعما إلع عدة دو  تع ـ ــا معلومات ف ـ ــلاادر تي ـ وقدف ررنام  رـ
 ووارث: عق  وقول

في ال ترة ما  البلدإلع الداوان الوطني للحماية المدنية في حون  في التصـــــــــــــد  للحرا ق في  )تط 
 تيار/مااو إلع تب/تل ط . وتعد ررنام  رلاادر خراطة حشةر إلع رؤر الحراق النشطة والمناطق المحترقةل

 ـــب  الفي ـــانات في تالو /رـــبتمبر إلع الووالة الوطنية ادارة  ا ت الطوارئ في نيجةراا ب  )بط 
ــة التي 2020 ــانات علع طو  نهر النيجر في نيجةراا ما خال  المماررــــ ــلاادر خراطة للفي ــــ . وتعد ررنام  رــــ

توصــع رها البرنام  بشــأن ررــم خرا ع الفي ــانات وحقةيم األمــرار بارــت داف الصــور الراداراة المتحصــل علةها  
 ل (Google Earth)حرا لولل إارث بارت داف تداة م Sentinel-1ما ال احل 

 البلدإلع المداراة العامة للحماية المدنية في النيجر للتصـد  للفي ـانات و را ق الطابات في  )لط 
. وتعد ررنام  رــلاادر خراطة للفي ــانات علع طو  نهر 2020في حشــراا األو /تكتومر وحشــراا ال اني/نوفمبر 

، وتعد خراطة حبةا رؤر الحراق النشــــــطة بطرة حقةيم Sentinel-1اراة لل ــــــاحل  النيجر بارــــــت داف البيانات الراد
في محرا لولل إارث   Sentinel-2شـــــدة ا تراق الططا  النلاحي المتأنر بارـــــت داف الصـــــور ال ـــــاحلية لل ـــــاحل  

(Google Earth)ل 

ـقاف ررـنام  رـــــــــــــــلاـادر والعلمـا  الزا رون الـتابعون ـلم ـبإعـداد عـدد ما ال را ع للمـناطق الرافـية  )دط 
ــب  فةها زلزا  في  ــية التي ح ــــــ ــرمتها ا نهيا ت األرمــــــ ــاكا التي مــــــ . 2020 زاران/اونيم  23في و ية تواك ــــــ
ــاحل ــت  د مت إجرا ات ةياس التداخل الرادار  ييما اتعلق بالصــــــور الراداراة لل ــــ ــت  د مت Sentinel-1                                                                             وارــــ              ، وارــــ

. وحبرعت شــروة إارماص للدفال وال  ــا  لهجا Sentinel-2                                              حقنيات وشــه التطة رات مع الصــور اللصــراة لل ــاحل  
ــاحل  ــا  TerraSAR-Xالتقةيم بصــــــــور راداراة متحصــــــــل علةها ما ال ــــــ . وعرمــــــــت النتا   علع ووالة ال  ــــــ
 اف ا ححاد  للحماية المدنية في المك ي .المك يكية والمروز الوطني للوقاية ما الكوارث والنظ

، مـرب تمراكا الورـطع إعصـاران قواان، هما  إاتا  و تاوحا . وح ـب  2020وفي حشـراا ال اني/نوفمبر  -68
ااعصــــاران في  دوث يي ــــانات في األ واة ال ــــ لع للعداد ما األنهار، منها تلوان، وحشــــولوحيكا، وماحووا،  
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ة لواحيما ،  دنت يي ــــــــــــانات علع طو  تنهار بارــــــــــــةون وموحالوا ومولوشــــــــــــي   وتولوا في هندوراس. وفي  ال
 وتوروماشةنتيا. ودعم ررنام  رلاادر جهود التصد  للكوارث في هندوراس ولواحيما  علع النحو التالي:

رنــا  علع طلــ  لجنــة الطوارئ الــدا مــة في هنــدوراس، وووــالــة التن ــــــــــــــةق الوطنيــة للحــد ما  )تط 
يما ، ومروز حن ــــــــةق الوقاية ما الكوارث الطبيعية في تمراكا الورــــــــطع، قاف ررنام  رــــــــلاادر الكوارث في لواح 

 لهندوراسو  بإعداد عدد ما ال را ع لمناطق ح ررت ب ب  الفي انات في لواحيما 

ــادية ألمراكا الالحةنية ومنطقة اللحر  )بط  ــا حلاد  لل را ع مع مو  ي اللجنة ا قتصــــــــ جرى تي ــــــــ
         . وو ل ت هندوراسو  تبةا الوطنةةا لمكت  األمم المتحدة لتن ـــــــةق الشـــــــؤون اان ـــــــانية في لواحيما الكارابي والمك

، هندوراسو  اللجنة ا قتصـــــــــــــادية ألمراكا الالحةنية ومنطقة اللحر الكارابي بإجرا  حقةيم لألمـــــــــــــرار في لواحيما 
 وارتعانت بال را ع التي ومعها ررنام  رلاادر.

  
 بالميثاق الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبرى التوعية   

ل  ع ال ـــــو  علع التعاون رةا المة اق الدولي ومكت  شـــــؤون ال  ـــــا  ال ارجي وع ر مـــــت معلومات  -69                                                                                       رـــــ 
م صـــلة عنم في الكلمات التي تلقةت والعروة ااي ـــا ية التي قدمت في عدة فعاليات ومؤحمرات دولية عقدت 

رار. والتنم المكت  ول فرصـــــة رـــــنحت للتوةية بال رص التي اتيحها المة اق الدولي، تننا  ال ترة المشـــــمولة بالتق
 وخصوصا ملادرحم ال اصة رتي ةر الوصو  للجميع.

ومنما وجزر وايمان وزملارو  ولامبيا  إنةوميا واعمل ررنام  رـــــــــــــلاادر مع المؤرـــــــــــــ ـــــــــــــات المعنية في   -70
لهـا  مـأذونـاالكـامةرون ووورــــــــــــــتـاراكـا وموزامبةق والنيجر بطرة دعم جهودهـا الراميـة إلع تن حصــــــــــــــلح جهـات و 

 الدولي.  بارتعما  المة اق

  
 خدمة برنامج كوبرنيكوس الخاصة برسم خرائط الطوارئ بالتوعية   

ل  ع ال ــــو  علع خدمة ررنام   - 71 ــ  ــأن المة اق، رــ ــافة إلع التوةية بشــ وومرنيكوس ال اصــــة رررــــم خرا ع                                                                 باامــ
                                                                                                         الطوارئ وق د  مت معلومات م صــــــلة عنها في البيانات والعروة ااي ــــــا ية المقدمة خال  ال عاليات الدولية واللع ات  
                                                                                                                 المنظمة في ال ترة المشــمولة بالتقرار، بما في ذل  خال  اجتمال ال برا  الدولي المنعقد عا ب عد التابع لبرنام  رــلاادر  

 . 2020حموز/اوليم  2 زاران/اونيم إلع    30ول   لو  ف ا ية ادارة الم اطر والكوارث في تفراايا ، بشأن موم 

ــم خرا ع الطوارئ، وخدمة ررنام    - 72 ــة رررـــ وعالوة علع ذل ، جرى ح عةل خدمة ررنام  وومرنيكوس ال اصـــ
هندوراس ومروز حن ــةق الوقاية    كومرنيكوس ال اصــة بالم اطر والتعافي، رنا  علع طل  لجنة الطوارئ الدا مة في 

 . 2020ما الكوارث الطبيعية في تمراكا الورطع، عق  إعصار   إاتا  و تاوحا  في حشراا ال اني/نوفمبر 
  

 التبرعات  - ثالثا  

، الدو  األع ــــــــا  علع تن حزود ررنام  رــــــــلاادر، علع 74/82شــــــــجعت الجمعية العامة، في قرارها  -73
ترـــــــــــاس طوعي، بالموارد اامـــــــــــايية الالزمة لتمكةنم ما النجاع في حلبية الطل  المتزااد علع الدعم في الوقت 

دية والعةنيةط المقدمة ما الحكومات التالية: المنارــــــــــ . وقد ارــــــــــت اد البرنام ، منج إنشــــــــــا م، ما التبرعات )النق
 إرلانيا، تلمانيا، إندوني يا، حرويا، حشيكيا، جمهوراة ووراا، روا را، الصةا، ورواحيا، المك ي ، النم ا.

إلع مـا حلقـا  البرـنام  ما دعم وحبرعـات ما الحكومـات  2020                                وا عزى نجـاع حن ـةج األنشــــــــــــــطـة في عـاف  -74
 والكيانات التالية:

http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82


A/AC.105/1239 
 

 

V.20-07161 13/13 

 

اوان لدعم تنشـطة مكت  ررنام  رـلاادر في  1  100 000حبرعت  كومة الصـةا بمبل  قدر    ط)ت 
 ريجةا وم دمات خبةر ما المروز الوطني الصةني للحد ما الكوارث في الصةال

اورو ما تجل الاياف بأنشــــــــطة مكت  ررنام    101 474حبرعت جامعة رون في تلمانيا بمبل  قدر    )بط  
. ومـــــــــــما نطاق ا ح اق التعاوني رةا  2021إلع  زاران/اونيم   2020ال ترة ما  زاران/اونيم رـــــــــــلاادر في رون في  

جامعة رون ومكت  ررنام  رـــــــلاادر في رون، رـــــــوف يقوف البرنام  رت طيع وحن ةج مؤحمرات دولية واجتماعات خبرا ، 
 تفراايال  تروةز علع وابج  جهودا ادارة المعارف واوفر دعما ارتشاراا حقنيا للدو  األع ا ، مع ال 

                                                            ترهمت  كومة تلمانيا ب دمات خبةر معاون، في صورة قرة   ا ر دل )لط 

قامت  كومة المك ــي ، ما خال  الجامعة الم ــتقلة لو ية مك ــيكو والمجل  الوطني للعلوف  )دط 
 والتكنولوجيا في المك ي ، رتمداد إقامة العالم الزا ر في مكت  رونل

 رلاادر ما الدعم الج  قدمم عالم زا ر ما وولومبيالارت اد ررنام   ط)ه 

ــتان مماررـــة موصـــع رها بشـــأن  )وط  ــا  والطالف الجو  العلو  في باك ـ قدمت لجنة بحوث ال  ـ
 رصد الج افل

قدمت شــروة إارماص للدفال وال  ــا  صــورا رــاحلية عالية ا رــتلانة التقطتها رادارات لصــالح  )زط 
 ع التي رجلها العلما  الزا رون في تعقاب الزلزا  الج  مـــــــــــــرب المك ـــــــــــــي  في جهود اارـــــــــــــرال في إعداد ال را

ــت داف 2020 زاران/اونيم  ــت رجة بارـــــ ــلة م ـــــ ــافة إلع ذل ، قدمت معلومات جةدة التوقةت وذات صـــــ . وماامـــــ
نموذجها الرقمي العالي ا رــــــتلانة لاياس ا رح اعات بشــــــأن الفي ــــــانات المحتملة علع طو  ال ــــــا ل الشــــــرقي 

 كارالوا نتيجة اعصار  إاتا .لني 

وقد ورد ذور الم ــــــــــاهمات العةنية المقدمة ما تع ــــــــــا  شــــــــــلكة مكاح  الدعم ااقليمية تعال  في هجا  -75
ــلحت منظمتان جدادحان ما مكاح   ــة مكاح  دعم إقليمية. وتصـــــــ التقرار. وجرى حجداد مجورات ح اهم مع خم ـــــــ

 حادية في البرازال وجامعة را لوراون في النق  في إررا ةل.الدعم ااقليمية، هما: جامعة رانتا ماراا ا ح 

ــم جا حة ووفةد -76 ــاهمات في فعاليات نظمها ررنام   ت، قدم19-وفي خ ـــــ ــروا  م ـــــ عدة منظمات وشـــــ
                رلاادر عا ب عد.

  
 االستنتاجات  - رابعا  

الزمة لدعم إدارة يعمل ررنام  رــــلاادر بصــــورة منهجية علع تدا  مهمتم وبوابة للمعلومات ال  ــــا ية ال -77
الكوارث، ووج ـر ارمع رةا األورـا  المعنية بإدارة الكوارث ومدارة الم اطر واألورـا  المعنية بال  ـا ، وومي ـر 

 لبنا  القدرات والتدةيم المؤر ي، وخصوصا لصالح البلدان النامية.

ب ــب  الجا حة العالمية،  ةث قدف      ب عدعا ، امــطلع ررنام  رــلاادر بمعظم تنشــطتم  2020وفي عاف  -78
دعما ارــتشــاراا حقنيا ومرام  لتعزاز المؤرــ ــات ومنا  القدرات. واجتجرت الملادرات الجدادة م ل الحلقات الدرارـية 
                                                                                                       الشــــــــلكية، والمؤحمرات المنعقدة عا ب عد، والدورة االكترونية الم تو ة الحاشــــــــدة عددا وبةرا ما المشــــــــاروةا، مما 

 .                       التي حي ر العمل عا ب عدالتكنولوجيات كشه عا قوة 

، قدف ررنام  رـــلاادر دعما طوال األجل 19-ونظرا للقةود الم رومـــة علع ال ـــ ر نتيجة لجا حة ووفةد -79
خبرا  وطنةةا، رد  ما بع ات التعزاز المؤرــ ــي القصــةرة األجل التي امــطلع حم ل في لووا ت إدارة الكوارث 

 وات رابقة.رها في رن 
 


